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Bulletin 
Jaargang: 32, nummer 4 

 
22 november Noud   groep 2 
22 november  Rens   groep 5   
25 november  Benthe  groep 6 
3 december   Dani   groep 2 
6 december Mick   groep 6 
9 december   Ilayda  Groep 6 
9 december  Jim   Groep 7 

 
 
 

Dinsdag 23 november  MR/OR Thema avond (Gaat niet door!) 
Vrijdag 26 november  1-2 vrij 
Woensdag 1 december  voorleeskampioenschap Bienekebolders 
Donderdag 2 december  viering Sinterklaas 
Vrijdag 3 december  1-2 vrij 
Maandag 6 december  studiedag alle kinderen vrij 
Donderdag 9 december  kinderraad 
Dinsdag 14 december  MR/OR Thema avond (nieuwe datum onder voorbehoud) 
Woensdag 15 december  inloop (onder voorbehoud) 
Donderdag 16 december  bulletin 5 
Vrijdag 17 december  groep 1-2 vrij    
Dinsdag 21 december  16.30 uur uitvoering toneelclub (onder voorbehoud) 
Donderdag 23 december  kerstviering (onder voorbehoud) 
Vrijdag 24 december  groep 1-2 vrij/ groep 3-8 vanaf 12.00 uur vrij.  
Maandag 27 december  kerstvakantie t/m zondag 9 januari 

 
 

  
Wat hebben we een geweldig schoolkamp achter de rug. Een kamp op de oude 
vertrouwde locatie en op dinsdag met alle kinderen van de Bienekebolders. Wat waren 
we blij om alle kinderen van de Bienekebolders in Loon op Zand te zien. De laatste keer  
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dat we er waren was dat met 86 kinderen. Nu waren het er 105. Al deze kinderen waren weer helemaal thuis 
in Loon op Zand. Groep 1-2 werd weer zoals vanouds meegenomen door de oudere kinderen en de 
speeltuinen en dieren waren weer snel gevonden. De ateliers zagen er ook weer spectaculair uit. Met dank 
aan heel veel ouders die hierbij meegeholpen hebben. De kookploeg en hulpouders zorgden voor heerlijk eten 
(525 tosti’s werden er op dinsdag gemaakt….), een gezellig kampvuur en schone toiletten (ook niet 
onbelangrijk). Wat waren en zijn we ontzettend blij met alle ouders die dit voor onze kinderen mogelijk 
hebben gemaakt. Namens het hele team en alle kinderen ontzettend bedankt voor alle tijd die erin gestoken 
is. Een apart woordje van dank gaat uit naar Sabine, Marieke en Jan Willem, die ook in de herfstvakantie heel 
wat uren in de organisatie hebben gestoken en een strak draaiboek in elkaar hebben gedraaid. Ook een woord 
van dank aan Christa die geheel belangeloos ruim 100 t-shirts inclusief bestickering mee had genomen zodat 
alle kinderen een mooi aandenken aan het kamp hadden. Kijk voor haar aanbod eens op https://www.winkel-
homemadedecoratie.nl (Christa wilde hier namelijk echt niets voor hebben, dan vind ik dat ik op z’n minst 

reclame voor haar kan maken in dit bulletin 😉) Voor volgend schooljaar is de datum van het schoolkamp al 
bekend. We gaan dan van woensdag 12 oktober t/m vrijdag 14 oktober wederom naar Kampeerboerderij Land 
van Kleef in Loon op Zand.  
Een aantal hulpouders heeft dit jaar helaas aan moeten geven ermee te stoppen. Hun kinderen gaan van 
school en hoe leuk ze het kamp ook vinden dan is het tijd om het stokje over te geven. Denk alvast eens na of 
je het leuk vindt om een rol te spelen in het schoolkamp. Dat kan op heel veel manieren. Vraag eens aan 
ouders die nu mee hebben geholpen wat ervaringen zijn. Ben je geïnteresseerd, zet dan de datum vast in de 
agenda en geef je op als hulpouder voor het schoolkamp.   
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Ik had hier graag de nieuwe richtlijnen voor het onderwijs gedeeld in de vorm van een nieuwe beslisboom. 
Deze is echter op dit moment nog niet aangepast. Zodra de beslisboom beschikbaar is deel ik deze met jullie 
zodat we weer duidelijk hebben wanneer kinderen thuis moeten blijven en moeten testen. Voor nu houden 
we de regels aan zoals we ze al hadden. Kinderen met klachten blijven thuis en laten zich testen. Een sneltest 
of antigeen test is hierbij niet voldoende. We weten dat er enorme wachtlijsten zijn bij de teststraten, maar 
moeten ons echt aan deze regels houden. Bij klachten hebben we het dan vooral over hoesten, koorts of 
benauwdheid. We hopen dat jullie deze richtlijnen goed aanhouden. We hebben niet de illusie dat we zo 
Corona buiten de deur kunnen houden, maar verkleinen in ieder geval wel de kans op meer besmettingen in 
de groepen. 
We merken dat de ouders die ’s ochtends kinderen naar binnen brengen een mondkapje op hebben. Heel fijn 
dat jullie aan deze vraag van ons gehoor hebben gegeven. Dit maakt dat het binnenkomen nu nog kan en toch 
ook veilig voelt voor de leerkrachten.  
We kijken per dag wat wel en niet mogelijk is. Verder kijken dan dat is niet realistisch. Beslissingen van 
vandaag kunnen morgen weer anders zijn. Lastig, maar we hopen op jullie begrip in deze. We doen ons best 
om een en ander voor jullie steeds zo snel en duidelijk mogelijk te communiceren, maar zijn hierin afhankelijk 
van het ministerie. Vaak horen we tegelijk met de media wat aanpassingen gaan zijn en kunnen dan ook pas 
vanaf dat moment weer aanpassingen communiceren. Voor nu zijn we blij dat we open mogen blijven en live 
onderwijs kunnen geven. Laten we hopen dat dit zo lang mogelijk zo blijft.  
 

 
 

Op de Bienekebolders werken we niet alleen procesgericht, maar ook vanuit het gedachtegoed van High 
Performance Onderwijs. Een lastig begrip. Wat houdt dit nu precies in? In de podcast van collega school De 
Fonkel uit Tilburg, wordt dit heel goed uitgelegd. High performance onderwijs, wat is dat eigenlijk? Tjipcast 
146 met Marcel Huijgens en Max van den Berg  

 
 
 

Als afsluiting van de Kinderboekenweek mochten alle kinderen hun favoriete boek meenemen. Dat waren heel 
veel gave boeken bij elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

High Performance Onderwijs 

Kinderboekenweek  

Corona update 
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In het laatste overleg met de kinderraad bleken al veel vragen en wensen vervuld te zijn. Een vraag is nog 
blijven staan. Deze stel ik daarom nogmaals. Ik hoop dat er een handige ouder is die dit voor ons op kan 
lossen.  
Is er een handige ouder die onder de tafel zonder laatjes geleiders kan zetten zodat de kinderen het laatje 
onder de tafel op kunnen bergen. Geef even bij Simone aan of je dit kan dan kijken we even wanneer dit 
handig is. (Geleiders hebben we op school onder andere tafel zitten die te laag is voor 7/8 dus die kunnen 
gebruikt worden.) 

 

 
 

Voorgaande jaren kregen de kinderen van de bovenbouw 5 euro voor het kopen van een surprise cadeautje. 
Helaas is dat vanaf dit schooljaar niet meer op deze manier te regelen. De OR heeft veel stappen ondernomen 
om het te realiseren, maar het is geen haalbare kaart meer. Enerzijds gezien de contante geldstromen die 
steeds minder zijn geworden. Anderzijds de kosten die het met zich meebrengt wanneer eea geregeld moet 
worden bij de bank. Deze kosten investeren we liever in een viering zodat het geld ten goede komt aan de 
leerlingen. 14 December tijdens de jaarvergadering is er de mogelijkheid om de financiën in te zien. Omdat we 
graag willen dat ieder kind een mooi geschenk kan krijgen tijdens de Sinterklaasviering willen we jullie vragen 
om wanneer het financieel niet mogelijk is dit bedrag uit te geven,  contact op te nemen met de ouderraad 
(Marieke Fleuren) of de leerkracht van de klas van jullie zoon/dochter. We gaan er dan als OR voor zorgen dat 
er iets gerealiseerd wordt  
 

 
 
 

Woensdag 17-11 is de moestuin weer winterklaar gemaakt, met dank aan veel 
vrijwilligers en een aantal kinderen uit groep 7-8. Er liggen wat nieuwe plannen op 
tafel omtrent de moestuin. Wanneer we daar definitief iets over weten laten we 
jullie dit ook weten. 
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Moestuin 
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Wat is de speelplaats mooi geworden!! Wat een heerlijke ruimte om te spelen is erbij gekomen. Ruimte om 
verstoppertje te spelen, een heuse zandbak, een nieuw speeltoestel en zelfs een podium. Gelukkig zijn de 
baskets, voetbaldoeltjes en pingpong tafel ook blijven staan. Hel veel speelmogelijkheden dus voor in de kleine 
pauze voor onze kinderen. In de grote pauze blijven we wel nog bij Stanislaus spelen. Met alle kinderen 
hebben we nog wat meer ruimte nodig. Dat is daar makkelijker te regelen.  

 

Helaas hebben we het overleg van dinsdag 16-11 moeten verplaatsen. In dit overleg wilden we vooral 
ervaringen uitwisselen  en afspraken maken. Dit gaan we zeker ook nog doen, maar is nu gewoon even niet 
mogelijk. Om in de tussentijd wel alvast wat duidelijkheid te krijgen wel alvast wat afspraken. We hopen hier 
snel live op terug te kunnen komen. 

1. Dagelijks zijn er drie begeleiders (inclusief 1 leerkracht) 
2. Voor de start van het overblijven: leerkracht neemt de sleutel van de schuur mee; de begeleiders verdelen 
zich over drie plekken: 1. wacht de kleuters op onderaan de trap, 2. staat op het doorgaande pad om te zorgen 
dat de kinderen rustig oversteken naar het park (de leerkracht), de derde staat vast in het park. 
3. De kleuters kunnen aanlopen als er iemand op het doorgaande pad staat. De ouder wacht tot alle kleuters 
de trap af zijn. 
4. Daarna wordt de schuur open gedaan. Dit kan ook een bovenbouw leerling vast doen. 
5. De begeleiders verdelen zich over 3 plekken in het park: 1. bij het kasteel, 2. in het midden en 3. achteraan. 
Zo hebben we alles het vizier. 
6. Als er conflicten zijn wat bepaalde grenzen overschrijdt, wordt de leerkracht erbij gehaald. De leerkracht 
bepaalt de sanctie als dat nodig is. Dat kan bv. zijn dat kind/kinderen op het bankje in de cirkel blijven zitten 
tot de pauze voorbij is. De leerkracht communiceert dit later met de desbetreffende groepsleerkracht. In de 
groepsmap wordt een aantekening gemaakt. 
7. Kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen van maandag t/m vrijdag op het kasteel. Groep 5 t/m 8 niet. 
8. Er wordt niet in de bosjes gespeeld. 
9. Voetballen of andere balspellen mogen gespeeld worden. 
10. Met kinderen uit de onderbouw wordt rekening gehouden: dit betekent als je met hen speelt, pas je je 
aan, aan hun spel. 
11. 5 minuten voor tijd wordt de schoolbel geluid door bv. een leerling. (schoolbel staat in het schuurtje) Eerst 
wordt alles opgeruimd. Alleen de klassenbal mag mee naar binnen. 
12. Na het opruimen loopt groep 3 t/m 8 rustig naar school. 
13. Leerkracht controleert de schuur en sluit af. 
14. 1 van de ouders staat op het doorgaande pad tussen park en school. 
15. De andere ouder verzamelt de kleuters bij het bosje, dicht bij de ingang van het park. 

 
Deze afspraken zullen ook met de kinderen besproken worden. En gaan in vanaf 
maandag 22 november. 

 
 
 

Speelplaats  

Overblijven 
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 Op 23 november staat de jaarvergadering gepland. Deze hebben we verplaatst naar dinsdag 
14 december in de hoop dat dit dan wel weer kan. Deze avond kijken we even naar de 
jaarverslagen van de MR en de OR maar zoomen we vooral in op het thema Social 
awareness. Marieke en Joeke nemen ons mee in de wereld van sociale media en alles wat 
daar bij hoort. In de bijlage bij dit ouderbulletin staat de uitnodiging voor deze avond.  

 
 
 

Leesplezier 
Plezier in lezen is één van de voorwaarden om taalachterstanden te verkleinen of te voorkomen. Iemand die 
graag leest zal meer boeken lezen en dus ook beter gaan lezen. Maar hoe ga je dat bereiken? Alleen is dat 
lastig, samen naar een bibliotheek levert meer op. 
Wist u dat? 
· Kinderen die een kwartier per dag lezen 1000 woorden per jaar extra leren? Dit zorgt ervoor dat kinderen 
teksten beter begrijpen en daardoor betere resultaten behalen op school. 
· De Bibliotheek is dé plek voor het lenen van boeken, tijdschriften, muziek en films. Maar wist je dat de 
Bibliotheek ook allerlei projecten en activiteiten organiseert? 
· Dat je via de website van de bibliotheek alle leuke activiteiten 
kunt bekijken! 
· Dat wij een prachtige nieuwe bibliotheek hebben in het centrum van Tilburg in de lochal. 
https://www.bibliotheekmb.nl/ https://www.lochal.nl/ 
· Het helpt bij het begrijpend lezen om eerst de film van een boek te bekijken en daarna het boek te lezen! · Er 
2x per jaar een Makkelijk Lezen top 25 verschijnt op www.makkelijklezen.nl 
· Dat ieder kind van lezen houdt als het boek maar aansluit bij de belevingswereld van het kind. 
· Dat lezen de concentratie verhoogt en dit belangrijk is in deze gedigitaliseerde wereld waarin alles vaak 
bestaat uit korte snelle informatie. 
· Dat lezen goed is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind 
· Je dingen beter onthoudt als je ze van papier gelezen hebt? Het blijft natuurlijk handig om via internet dingen 
op te zoeken, maar je geheugen wordt er niet beter op. 
· Je kind slimmer wordt van rijmen? Rijmspelletjes, aan tafel bijvoorbeeld, zijn niet alleen leuk en gezellig, ze 
stimuleren ook de hersenontwikkeling van je kind! 
· Een pasje voor bibliotheek gratis is voor kinderen tot 18 jaar. 
· Er ook Makkelijk Lezen-boeken of boeken met het Dyslexie-lettertype beschikbaar zijn. (zie andere flyer) 
· Er een gratis luisterbieb-app van de Bibliotheek is. 
· Alle reden dus om veel voor te lezen en samen te praten! 
 
Een aantal Tips: 
-Blijf uw kind voorlezen ook al zit hij/zij in groep 8 
-Praat met uw kind over boeken en over de verhalen, stel vragen en ben nieuwsgierig 
naar de leesbeleving van uw kind. Praten over boeken verhoogt het leesplezier. 
- Probeer niet teveel in te vullen maar laat uw kind zelfstandig vertellen wat haar 
beleving is over het verhaal en begin je vraag vaker met vertel eens 
 

Team OBS de Bienekebolders. 

Algemene ouderavond/jaarvergadering

Bibliotheek
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